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AKIRA KUROSAWAREN MARRAZKIAK 
SAMURAIAREN BEGIRADA
Akira Kurosawaren lana aztertzeari ekin aurretik, ondo kokatu be-
har dugu herrialde, garai eta gizarte jakin batean, mendebaldean gutxi 
ezagutua izan arren, gero eta ezagunago bilakatzen ari den ingurunean.

BIOGRAFIA LABURRA
Akira Kurosawa Tokion jaio zen, 1910eko martxoaren 23an, samurai 
jatorriko familia baten baitan. Bere familiaren jatorriak XI. menderai-
no egiten zuen atzera.

Aitak, Yutaka Kurosawak, etika samurai zorrotzari jarraiki hezi 
zuen, eta borroka-arteek, kaligrafiak eta zinemak pizten zioten grina 
helarazi zion.

Lehen Hezkuntzako ikasketak egin zituenean, Seiji Tachikawa 
ezagutu zuen, eta horrek margotzera bultzatu zuen, eta laguntza eman 
zion prestakuntza artistikoa osatzeko. Denbora batez, Kurosawak 
margolaria izateko xedea izan zuen. Aitak bultzatuta, Tokioko Arte 
Akademian aurkeztu zuen bere burua, baina ez zuen sarrera-azterketa 
gainditu. Hortik aurrera, modu autodidakta batez prestatzea erabaki 
zuen, prestakuntza akademikotik askeago, eta hainbeste maite zituen 
margolari europar modernoen eran –hala nola, Cezanne eta Van 
Goghen eran–.

1935. urtean, menturaz jarri zen harremanetan zinemagintzaren 
esparruarekin: PCL [Photo Chemical Laboratory] laborategiaren deialdi 
batera aurkeztu zuen bere burua, eta zuzendaritzako laguntzai le gisa 
onartu zuten. Hala, Kajiro Yamamoto zuzendari, ekoizle eta aktore 
ospetsuarekin lan egin zuen; maisu oso bat zen bere ustetan.

Horren ondoren, bere prestakuntza zabalduz joan zen, zinemagin-
tzan eta zinemagintzari begira, eta zuzendaritzako laguntzaile eta 
beste zinemagile batzuentzako gidoilari gisa aritu zen.

1941. urtean eman zuen argitara bere lehen gidoia, eta 1943. urtean 
lehenengo filma zuzendu zuen: Judo handiaren elezaharra (Sanshiro 
Sugata). 

Zinemagintzan egin zuen ibilbide luzean, Akira Kurosawak 31 film 
zuzendu zituen, eta beste proiektu batzuetan aritu zen gidoilari eta 
zuzendarikide gisa. 1990. urtean, 80 urte zituela, Ohorezko Oscar saria 
jaso zuen bere filmografia osoarengatik; eta 1993. urtean bere azken 
filma zuzendu zuen, Itxaron pixka batean [Madadayo] izenekoa.



BIZITZEKO EGOKITU ZITZAION GARAIA

Kurosawak une historiko konplexu batean hasi zuen zinemagintzako 
ibilbidea.

XIX. mendearen bukaeran, Japonia, ia 200 urtez gerra feudaletan 
murgilduta eta ia guztiz bakartuta egon zen inperioa, zabaltzen eta 
gaurkotzen hasi zen. Harreman diplomatikoak eratzen hasi zen beste 
herrialde batzuekin, eta, une horretan, kolonizatuak izateko beldurrez, 
itunak egin zituzten mendebaldeko potentzia batzuekin.

Europako Bigarren Mundu Gerraren garaian, Japoniak sekula izan 
duen erasorik handienetako bat jaso zuen, eta suntsituta geratu zen, 
hala fisikoki nola moralki. Hala ere, hurrengo bi hamarkadetan, erabat 
hondatuta zegoen herrialde hori munduko bigarren potentzia ekono-
mikorik handiena bilakatu zen [egile askoren ustez, Japoniako kul-
turan, erlijioan eta samuraien kulturan ohikoak diren lankidetzako, 
esfortzuko eta diziplinako espirituari esker].

Denbora luzez, Japonian, mendebaldartutzat jo zuten Kurosawaren 
zinemagintza. Haren filmak mendebaldeko kulturari egindako aipa-
menez beterik zeuden, Kurosawak ederki ezagutzen baitzuen men-
debaldeko kultura. Paradoxa badirudi ere, Mendebaldean, Japoniako 
zinemagintza nazionaleko «enperadorea» balitz bezala egiten zioten 
harrera. 

Alabaina, Kurosawaren ikuspegia askoz ere sakonagoa eta kon-
traesankorragoa da. Izan ere, bere zinemagintzak zalantzan jartzen 
ditu hala japoniarrek beren buruaz duten irudia, nola Mendebaldeak 
Japoniari buruz duen ikuspegia. 



ERAGINAK ETA INSPIRAZIOA

Japoniarrek bereizgarri batzuk dituzte, beren historia berezia eta in-
gurunearekin izan duten eragin-trukea islatzen dituzten ezaugarriak. 
Begirada bat egin diezaiogun herri gisa egin duten ibilbideari.

Hona hemen abiaburua:
- Japonia uharte bat da, eta horrek eragina du herrialdeak izan duen 

bakartzeari begira.
- Japoniako geografia menditsua da, eta herriak uhartean dauden 
 eremu lau bakanetan elkartzen dira.
- XIX. mendearen bukaerara arte, biztanle gehienak landa-guneetan 

bizi izan ziren –une horretan hasi zen Japonia gaurkotzen–.
- Berrogeiko hamarkadara arte, Japoniak ez du harreman nabarme-

nik izan beste herrialde batzuekin, eta, hortaz, bere garapen ekono-
mikoa eta soziala ezin da parekatu mendebaldean izan denarekin.

- Gizartearen egitura oso hierarkikoa izan da, eta hala da oraindik ere. 

Horren ondorioz, Japoniako nortasuna sortu da; eta, hor, pertsona 
bakoitzak osotasun antolatu bateko zati txiki bat balitz bezala ikus-
ten du bere burua. Bizitzaren hasieratik bertatik, norbanako bakoitzak 
oharkabean onartzen du zein garrantzitsua den bere erantzukizuna 
gainerakoentzat eta gizartearentzat, eta gizartearen harmonia jartzen 
du norbanakoaren adierazpenaren gainetik.

Mendebaldekoen ustez, subjektuak erabakitzen du ekintza. 
Japoniarren iritziz, berriz, ekintzak zehazten du bere burua, eta subjek-
tuak berez aurkezten zaion errealitatea onartzen du. Ikusmolde horre-
tan du sorburua japoniarrek naturarekiko duten begirune handia.

Bestalde, Japonian erlijio desberdinetako ezaugarriak bizi dira 
batera: gehiengoaren erlijioa budismoa da; VII. mendera arte sinto-
ismoa izan zen herrialdeko erlijio ofiziala, eta gaur egun jarraitzaile 
gehien duen bigarren erlijioa da. Txinak historian barrena izan duen 
eraginaren ondorioz, konfuzionismoaren eta taoismoaren ezaugarriak 
ere badaude bertan. 

Alderdi horiek guztiek eragina izan dute Akira Kurosawaren obran: 
erlijioa, tradizioa, kultura, historia, ingurune historikoa, eta abar. 
Eragin nabarmen hauek ikus ditzakegu argi eta garbi:
- Noh antzerkia: erlijio eta mitologiako istorioak oinarritzat hartuta, 

XV. mendean barrena landu zen antzerki-mota. Musika, kantua eta 
dantza nahasten zituen, eta jantziteria oso landua eta ikusgarria zen. 

- Zen tradizioaren oinarrizko zazpi ezaugarriak: simetria, soiltasuna, 
apaindura eza, naturaltasuna, sakontasun sotila, askatasuna eta 
atxikitasunik eza, eta baretasuna.



- Budismoa: heriotza beldurrik gabe onartzeko ikuskera, eta itxuren 
eta objektuen munduarekiko atxikitasunik eza. Berraragiztatzea.

- Konfuzionismoa eta sintoismoa: aita eta semearen, senar eta emaz-
tearen, anaia handi eta txikiaren arteko harreman moralak.

- Bushido kode etikoa1 [samuraiaren kredoa, Japoniako ideia moralak 
ulertzeko ezinbestekoa dena]. 

- Ingurune teknologiko-kontsumistan jausteko arazoa kenduta, gi-
zakia dagokion ingurune naturalean era harmoniatsuan txertatu 
nahi duen humanismoa.

- Mendebaldeko kulturako klasikoak, zinema eta, adibidez, Shakespeare.

Egin dezagun gogoeta une batez aipatu ditugun osagai horiei guztiei 
buruz, eta hausnar dezagun nola agertzen diren Akira Kurosawaren 
obran.

Oro har, testuartekotasuna da testu bat jatorri desberdinetako beste testu 
batzuetara hurbiltzeko dauden harremanen multzoa: egile beraren edo, arrunki, 
beste egile batzuen testuetara hurbiltzeko, garai bereko edo aurreko garaietako 
testuetara hurbiltzeko, aipamen esplizitu [hitzez hitzeko edo aipatu] batekin edo 
genero bati egindako dei batekin, arketipo testual batera edo formula zehaztuga-
be edo izengabe batera hurbiltzeko.

Kurosawaren ustez, zinemagintza film-testu bat zen, eta arte desber-
dinek osatzen zuten, beren komunikazio-kodeak eta berezitasunak 
zituzten arteek. Alabaina, bere filmetan argi ikus ditzakegu jatorri 
askotakoak diren testuekiko harremanak [egile, garai edo genero des-
berdinetako testuekikoak]. 

1       Inazo Nitobe [1862-1933] Ingalaterran bizi izan zen japoniarra izan zen. Japoniako 
arau etikoak eta kulturalak mendebaldean azaltzeko zituen zailtasunak ikusita [emaz-
teari berari ere ezin baitzizkion azaldu], mendebaldean ezagutzen den bushido-aren le-
henbiziko sarrera idatzi zuen: Bushido. Samuraiaren kode etikoa eta Japoniaren arima: 
«Feudalismoa eta Bushido-a aurrez ezagutu gabe, gaur egungo Japoniako ideia moralak 
liburu itxi bat bezain hermetikoak dira». Inazo Nitobe, Bushido. El código ético del 
samurái y el alma de Japón, Miraguano Ediciones, Madril. 2010, p. 14]



STORYBOARD-AK

Storyboard-a edo gidoi grafikoa sekuentzian aurkeztutako ilustrazioen multzo 
bat da, eta era horretan erakusten dira istorio bat ulertarazteko gida modura, ani-
mazio bat aurrez ikusteko, edo film bat egin edota filmatu aurretik haren egitura 
ikuskatzeko.
Film bateko gertaeren kontakizuna antolatzen duten binetak dira. Plangintza modu-
ra erabiltzen da, eszenak edo sekuentziak filmatu aurretik. Erabiliko diren enkoadra-
tze-mota eta ikus-angelua zehazten ditu, eta gertaeren ikus-antolamendua finkat-
zen du, kameraren objektiboak ikusiko dituen moduan paratuz. 

Itzul gaitezen orain arte aipatu ditugun gaietara, eta gogoratu deza-
gun berriz Kurosawak margolaria izan nahi zuela. Horrekin batera, har 
dezagun kontuan Kurosawaren beste ideia hau: hainbat artek eratzen 
dutela zinema. Eta, azkenik, gaineratu diezaiogun horri Kurosawak 
arazoak izan zituela azken filmetarako diru-laguntzak eskuratzeko.

Egoera horren ondorioz, storyboard-ak sortzen dira. 
Japoniako zinemagintzaren industrian izandako krisialdiko une 

batean, Kurosawak ezin izan zuen iturririk lortu bere proiektu epikoak 
finantzatzeko. [Kagemusha, gerlariaren itzala filmarekin gertatu zitza-
ion lehenengo aldiz].

Kurosawak proiektuaren ideia zuen, baina, gai historikoei buruzko 
superprodukzio bat egiteko, inbertsio ekonomiko handia behar da. 
Finantziazioa lortzeko, Kurosawak zinemagintzako kontakizuna izango 
zenaren kontakizun plastikoa sortu zuen. Marrazkietan, Kurosawak 
arreta handiz antolatu zituen filmeko giroa, harraldien enkoadratzea, 
eszenak eta haien tentsio dramatikoak, pertsonaiak, jantziteria, deko-
razioa, eta, horrez gain, kokalekuak irudikatu zituen eta oharrak hartu 
zituen filmatze-taldearentzat.

«Kagemusha filmaren gidoia bukatu ondoren, hainbat estudiotan 
aurkeztu nuen filmatzeko, baina alferrik izan zen. Azkenean, itxaro-
pena ere galdu nuen film hori filmatzeko. Jasanezina egiten zitzaidan 
Kagemusha ez nuela inoiz zineman aurkeztuko pentsatze hutsa. Hala, 
nahiz eta irudiak pantailara ezin eraman, jendeak ikus zitzan nahi 
nuen, besterik ez bazen ere. Hortaz, marraztea erabaki nuen». Akira 
Kurosawa

JARDUEREN KOADROA
Irakur ezazue berriz storyboard-aren definizioa ikasgelan. 
Jarduera hau proposatzen dizuegu ikasgelan egiteko:
1- Bila itzazue Interneten storyboard-aren adibide batzuk.
2- Inprima itzazue komiki-orrialde batzuk.
3- Bana itzazue komikiaren binetak moztuta, ikasgelan sortu diren talde 
guztien artean.



4- Sortu istorio berri bat, binetak berriz antolatuz.
Gero, galdera hauek egin ditzakezue, hausnarketa pizteko:
Istorio bera al da? Argumentua?
Ikusmen-kontakizunak pintura-logikaren bati jarraitzen al dio? Zertan 
nabarmentzen duzu?
Nola geratuko litzateke hori zinemagintzako kontakizunera eramanda?
Zein ezaugarri dute batera?

Finantziazioa lortu ondoren, filma gauzatzeari ekiten zion. Baina… 
nola egiten zuen lan Akira Kurosawak?

Normalean, beste egile baten literatura-lan bat hartzen zuen abiabu-
rutzat, film bakoitzaren gidoia egiteko [lehenago aipatu dugu mende-
baldeko hainbat egileren eragina jaso zuela, besteak beste, Shakespeare 
eta Dostoievskirena], eta hainbat lankide izaten zituen: 

- Gidoilari batzuk, gidoia garatzeko.
- Argazkilariak, filmaren irudia zehazteko.
- Musikariak [musika-kultura zabala zuen, eta hainbat musikari 

profesionalekin aritu zen lankidetzan bere filmetako soinu-banda 
sortzeko].

- Hautatutako aktoreak.

Azkenik, berak editatzen zuen material guztia.
Filmatze-lanean parte hartzen zuen kide bakoitzari zuzenean 

ematen zion ideiaren eta lortu nahi zuen helburuaren berri, hartara, 
emaitza berak aurreikusitakoa izan zedin.



ERAKUSKETAKO FILM BATZUK
Jarraian, Kurosawaren lanik enblematikoenetako batzuk aztertuko 
ditugu, eta argi eta garbi ikusiko dugu orain arte aipatutako gaiak nola 
azaltzen diren.

Kagemusha, gerlariaren itzala 
[KAGEMUSHA] Urtea: 1980

Gidoia: Akira Kurosawa, Masato Ide. Argazkia: Takao Saito, Ueda Masaharu, Asakazu 
Nakai, Kazuo Miyagawa. Musika: Shinichiro Ikebe. Muntatze-lana: Akira Kurosawa. 
Koloretan. Iraupena: 159 minutu. Ekoizpena: Toho, Kurosawa Production, Twentieth 
Century Fox. Ekoizle eragile laguntzaileak: Francis Ford Coppola eta George Lucas.
Storyboarda-a: 366 marrazkiz osatua.

Gaia: 
Film epiko hau nortasunari eta botereari buruzko hausnarketa da. 
Protagonista garrantzi gutxiko lapur bat da, halako batean, gatazketan 
«heroiaren» zeregina betetzera behartuta ikusten duena bere burua.
Argumentua: 
Takeda Shingen subirano feudal [daimy] boteretsuak ikaragarrizko 
ospea eskuratu du, bere gerrako zutoihaletan idatzitako goiburuak 
bezainbeste: «Haizea bezain arina, basoa bezain barea, sua bezain basa-
tia, mendia bezain tinkoa». Shingen hilzorian dago etzanda, gatazkan 
egin dizkioten zaurien ondorioz. Bitartean, gerlariei agindua ematen 
die bera ordeztuko duen ordezkoa bila dezaten, bere heriotza isilpean 
gordetzeko eta, hortaz, arerioek, ahuldade-une batez baliaturik, boterea 
eskuratu ez dezaten. Takeda Klanak hautatutako kagemusha [gerlaria-
ren itzala, ordezkoa] gaizkile apal bat da [Tatsuya Nakadai]. Hala ere, 
Shingen buruzagi handitzat aurkeztu beharko du bere burua, eta 25.000 
samuraik eratzen duten batasun handiaren komandante bilakatu.
Edukiak: 
Japoniako historia. Gerra feudalak eta modernitatea, samuraiak. 
Zinemagintzako generoa: drama [mendebaldekoa], jidai-geki, shambara.
Nabarmentzekoa: 
Akira Kurosawak esaten zuenez, nola edo hala harrapatu behar zituen 
«enkoadratzea, pertsonaien psikologia eta emozioak, haien mugimen-
duak, kameraren angelu egokia mugimendu horiek hartzeko, argiteria, 
jantziteria eta osagarriak […]. Aurrez hausnarketa egin ez badut osagai 
horietako bakoitzari buruz, ezin dut eszena marraztu».

Jidai-geki, shambara
Japoniako zinemagintzak berezko generoak ditu. Jidai-geki bat beti 
egongo da garai feudalean girotuta, modernitatea iritsi aurreko 
sasoietan. Feudalismoa politika eta gizartea antolatzeko sistema 
bat da, eta antzeko ezaugarriak ditu azaldu den herrialde guztietan. 



Egitura hierarkikoa du, gailurrean erregea edo enperadorea dago, eta, 
haren azpian, aitoren seme-alabak, lurjabeak [daimyo] edo militarrak 
[shogun] daude, eta samuraiaren irudia ere bai.

Shambara generoa samuraien zinemagintza zehazteko erabiltzen da. 
Hitzak onomatopeia batean du sorburua: katana batek beste batekin 
talka egin, eta arerioaren haragia moztu ondoren ateratzen den hotsa.

Zer da samurai bat? 

Samuraia garai feudaleko irudi bat da. Gerlarien klaseko kidea zen 
aldetik, bere zeregin nagusia jaunari zerbitzua zintzoki egitea zen. Izan 
ere, samurai terminoaren sorburuan dagoen hitzaren esanahia «zer-
bitzatu» da.

Zerbitzatzeak esan nahi zuen prest egon behar zuela bizitza jauna-
ren alde emateko. Alabaina, normalean, konpromiso horren oinorde-
koek baizik ez zuten hori onartu behar. 

Katana zen haien armarik ezagunena; dena dela, antzinako garaie-
tan, arkua izan zen nabarmenena.

XIX. mendearen amaieran, Japonia modernizatu zenean, samuraia-
ren irudia zaharkituta gelditu zen.

Bushido-a
Bushido Shoshinshu-a [samuraiaren kodea] Taira Shigeshukek XVII. 
mendearen amaiera aldean idatzi zuen tratatu bat da, eta samuraien 
etikaren gaia aztertzen du.

Ez dut gurasorik, zerua eta lurra dira nire gurasoak.
Ez dut jainkozko botererik, zintzotasuna da nire botere bakarra.
Ez dut baliabiderik, mendetasuna da nire baliabidea.
Ez dut botere magikorik, nire barruko indarra da nire magia.
Ez dut bizitzarik ez heriotzarik, betikotasuna da nire bizitza eta nire 
heriotza.
Ez dut gorputzik, sendotasuna da nire gorputza.
Ez dut begirik, arauak dira nire begiak.
Ez dut soin-atalik, arintasuna da nire soin-atala.
Ez dut asmorik, aukera da nire asmoa.
Ez dut miraririk nire bizitzan, halabeharra da nire miraria.
Ez dut oinarririk, gauza guztietara egokitzeko gaitasuna da nire oinarria.
Ez dut lagunik, nire gogoa da nire lagun bakarra.
Ez dut etsairik, arduragabekeria da nire etsai bakarra.
Ez dut armadurarik, borondate ona eta justizia dira nire armadura.
Ez dut gaztelurik, nire gogoaren irmotasuna da nire gaztelua.
Ez dut ezpatarik, nire gogoaren ekintza da nire ezpata».

Japoniako «gerlarien jokabide-arauak» mendebaldeko aitoren seme 
kristau feudalek izan zituzten arauen antzekoak dira.



JARDUEREN KOADROA: HAUSNARKETA
Feudalismoa:
Irakasleek proposamena egin dezakete Japoniako feudalismoari 
buruzko ikerketa txiki bat egiteko, eta Europako feudalismoarekin 
dituen antzekotasunak eta/edo desberdintasunak ikusteko.
Gaia aurkeztu ondoren, auzi hauek aztertuko ditugu:
Zer gertatu zen samuraien klasearekin denboraldi horretan? 
Zer gertatzen zen samurai bat jaunik gabe geratzen zenean?
Zergatik izan liteke Kurosawa samurai baten etikaren eta moralaren 
oinordekoa?
Zertan lagundu zuen Kurosawak samuraien kultura ezagutzera 
emateko?
Aztertu ondo Kurosawak duen eragina.
Ezagutzen al duzu samuraien jantziteria oinarritzat hartu duen filmen 
bat?
Ikasleei filmik bururatzen ez bazaie, komenigarria da Izarretako gerra 
filmeko eszenaren bat ikasgelan proiektatzea, eta ondoko galdera 
hauek egitea:
Jedi zaldunek ba al dute Kurosawaren samuraien antzik?
Nola prestatzen da Jedi gerlari bat?
Ba al du maisurik?
Zein da maisuaren eta ikaslearen arteko harremana?
Japoniako tradizioko maisu eta ikaslearen arteko begirunezko harre-
mana ekartzen al dizu gogora?
[http://www.japanxtreme.net/tag/george-lucas/]

Ran 
Urtea: 1985

Gidoia: Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Masato Ide. Argazkia: Takao Saito, Masaharu 
Ueda, Asakazu Nakai. Musika: Toru Takemitsu. Jantziteria: Emi Wada. Muntatze-
lana: Akira Kurosawa. Koloretan. Iraupena: 159 minutu. Ekoizpena: Serge Silberman, 
Greenwich Film Production-entzat, Herald Ace, Nippon Herald Film, Masato Hara.
Storyboard-a: 862 marrazkiz osatua.

Gaia: 
Gerra saihestu beharreko kaosa da. Ran japonierazko hitza da, eta gerra 
edo kaos gisa itzul daiteke.
Argumentua: 
XVI. mendean, bere feudoko jauna zen Hidetorak bere klana eta gaz-
teluak hiru semeei uztea erabaki du. Saburo, anaiarik txikiena, oke-
rrena gerta daitekeelakoan, erabakiaren aurka azaltzen da, eta aitak 
arbuiatu egiten du. Bitartean, beste bi anaiak – Tarok [nagusiak] eta 
Jirok [erdikoak]– elkar hartzen dute, aita behin betiko bakartzeko eta 
ondasun guztiak kentzeko.
Edukiak: 
Gizakiaren grinak, barneko kontraesanak, Bushido-aren arauak haus-
tea, handinahia, harrokeria.



Zinemagintzako generoa: 
Drama [mendebaldekoa], jidai-geki, shambara.

Koloreen erabilera 

Ikus dezakezuen storyboard-ean argi agertzen da zein neurritaraino 
zen xehetasunekin arduratsua zinema-zuzendaria. 

Ran filmean koloreez egiten den erabilerari dagokionez, Akira 
Kurosawak zera esan zuen: «Japoniako XVI. mendeko koloreak erre-
produzitu nahi nituen, eta garai hartan gizonen jantziak bereziki dis-
tiratsuak ziren».

Storyboard-a ikusita, nabaria da zein puntutaraino izan zen zorro-
tza zinema-zuzendaria. Kurosawak honela azaltzen du: «Gatazkan, 
kolore bat esleitzen diot arerio den alde bakoitzari, horrek laguntzen 
baitu hain nahasgarria izan ez dadin; baina, koloreak hautatzerakoan, 
irudikatzen zituzten izaerak ere izan nituen gogoan. 

Semerik handienak [Tarok] kolore horia erabiltzen du, eta kolore 
hori ez da neutroa, bere nortasunak berak islatzen duen moduan». 
«Semerik txikienaren [Saburoren] gudarosteek bandera urdinak dara-
matzate, eta tonu horrek baretasuna sorrarazten du. Bakoitzari hobeki 
egokitzen zitzaion kolore-mota aurkitu behar zen, kolore zehatza. 

Jiroren kolore gorria, esaterako, oso berezia da». Kolore gorriak argi 
erakutsi nahi du Jirok duen mendekuzko odol-egarria. 

Aita, Hidetora, zuriz janzten da, hau da, beneragarritasunaren kolorez.
Eta bufoiak kolore askotako arropak janzten ditu, mendebaldeko 

Erdi Aroko bufoien antzera.
Gatazkak kolore-masen koreografia bilakatzen dira. 
Horrez gain, Hidetorak bere klana oinordetzan uzteko eraba-

kia hartzen duenean, hodeien itxura aldatuz doa, gero eta handiago, 
grisago eta mehatxagarriago bihurtzen baitira, bere hitzak entzuten 
dituzten guztien gainean dagoen egoera «ekaiztsuaren» zantzu gisa 
[Shakespearek ere baliabide dramatiko hori erabiltzen zuen].

Aktoreen antzezpena
Aktoreen antzezpenaren oinarrian, XVI. mendeko hezkuntza onerako 
kodea eta formalismoa kopiatzen dituen zeremoniositate handizkatua 
dago. 

Kode horrek dena arautzen zuen: nola eseri, nola mugitu, non jarri 
katana eta abar. Adibidez, eszena batean, Lady Kaedek bere koinatua 
[Jiro] aurkezten du, klaneko buruzagi berri gisa, eta, bitartean, gata-
zkan hil den bere senarraren [Taroren] kaskoa ematen dio. Eszena hori 
prestatzeko hainbat aste behar izan ziren, aurrez, aktoreari ondo irakatsi 
behar izan baitzioten mugimendu bakoitzaren zentzua, zehatz trebatu 
behar izan baitzuten bere keinu guztiak ezin hobeki menpera zitzan.



Nabarmentzeko modukoak dira dotoretasun estetikoa, giroa, garai 
hartako koloretako jantzi ikusgarriekin eta haien mugimendu zere-
moniatsuen zuzeneko zaratarekin, dramaren geldiune sakona eta bar-
nekoa, eta planoen ikus-konposizioa. Horren emaitza dotoretasun 
berezia duen istorio hunkigarri hau da.

Erakusketan, Kurosawak Emi Wadarekin batera diseinatu zituen bi 
jantzi egongo dira ikusgai. Wada izan zen film honetako jantziteriaren 
diseinatzailea, eta Jantziteriaren Diseinurik Onenerako Oscar Saria 
jaso zuen lan honengatik 1985. urtean. Ikusgai egongo diren jantziak 
bufoiarena eta Lady Suéren «kimono arrosa» dira; azken jantzi horre-
tako xehetasun batzuk Kurosawak berak margotu zituen eskuz.

JARDUEREN KOADROA
Dekorazioa
Akira Kurosawak bere filmetako xehetasun guztiak zaintzen zituen. 
Kolorea eta aipamen historikoak izan ditugu hizpide, eta orain 
barrualdeen girotze-lanaz arituko gara.
Jidai-jeki hauetarako sortu zituen agertokiak Japoniako tradiziozko 
estiloan daude oinarrituta, eta, horien bidez, eszenen eta ekintzen 
adierazkortasun dramatikoa indartu nahi du. Hemen, filmean ager-
tzen diren bi jauregi-gazteluren estetika bereiziko dugu. 
Lehenik, gaztelu nagusia dago, orain arte Ichimonji klanaren nagu-
sitasunari eutsi dion gunea. Horko barnealdeak budismoaren zen 
tradizioaren oinarriak erakusten dizkigu, haren xedea argiteria eta 
harmonia eta barneko bakea bilatzea baita. Horretarako, antolatu-
tako eta apaindura gutxiko guneak, kolore argiak, lerro soilak, argi 
meheak… egoera naturalean dauden gaiak baliatzen ditu.
Bigarrenik, beste gaztelua dago, film osoko gatazkarik odoltsuenaren 
gertalekua dena:
Zein dira nagusitzen diren koloreak?
Zein argi du eszenak?
Zein lerro dira arruntenak ikusten dugun eraikinean?
Zure ustez, zer da, jauregia ala gaztelua? Zergatik?

Akira Kurosawaren ametsak 
[KONNA YUME WO MITA] Urtea: 1990

Gidoia: Akira Kurosawa. Argazkia: Takao Saito, Masaharu Ueda. Musika: Shinishiro 
Ikebe, Mikhail Ippolitov-Ivanov. Jantziteria: Emi Wada. Muntatze-lana: Akira Kurosawa, 
Tome Minami, Noriko Neharu. Koloretan. Iraupena: 117 minutu. Ekoizpena: Kurosawa 
Production, Amblin Entertainment [Steven Spielberg] eta Industrial Light and Magic 
[Lucas Company]. 
Storyboard-a: 476 marrazkiz osatua.

Gaia: 
Akira Kurosawaren ideia humanistak, hau da, bere biografian behin eta 
berriz agertzen diren kezka moral, estetiko eta intelektual handiak.



Argumentua: 
Zortzi ametsek eratzen dute gidoia; hauek: «Eguzkiak dirdira egiten du 
eurian barrena», «Mertxikondoen baratzea», «Elur-ekaitza», «Tunela», 
«Beleak», «Fuji mendi gorria», «Deabru negartia», «Ur-erroten 
herrixka» eta «Hegaldia» [azken hau ezin izan zuen filmatu].
Edukiak: 
Norberaren tradizio kulturalaren ikaskuntzak duen garrantzia, natura-
ren oreka zaintzeko beharra, zoritxarra gainditzeko ahaleginaren balioa, 
gerra izua baizik ekoizten ez duen makina gisa hartzea, artea sormen 
espiritual gisa ikustea, gizakiak teknologia gaizki erabiliz [energia 
nuklearra] sor ditzakeen hondamendien aurreko beldurra, garapenaren 
gaur egungo ikusmoldearen eta bizitza tradizionaleko moldeen arteko 
kontraesanak.
Zinemagintzako generoa: 
Drama, fantastikoa.

Akira Kurosawaren humanismoa
Definizioa: XIX. mendetik aurrera gizakia hausnarketaren ardatz gisa hartzen 
duen pentsamenduaren joera da humanismoa.

Akira Kurosawaren filmografia osoan ikuspegi humanista agertzen da 
nabarmen, eta, neurri handi batean, Kurosawaren bizipen pertsonalek 
izan zuten eragina ikuspegi hori izan zezan.

Bere film guztietan osagai hauek agertzen dira batera:
- Esentziaren edo ekintzen bidez zenbait giza balio hezurmamitzen 

dituzten pertsonaiak, esate baterako, ausardia, sakrifizioa, elkarta-
suna, edertasunarekiko maitasuna… hezurmamitzen dituztenak. 

- Hondamendia ekarri eta mundua usteltzen duten pertsonaia 
berekoiak. 

Kurosawak sortu zituen pertsonaien jarrerak itxaropenezko mezu bat 
aldarrikatzen zuen bizitzaren aurrean.

Europako literaturako kapareen antza duten pertsonaiak sortu 
zituen, beren interesak bigarren mailan utzi, eta ahulei laguntza ematen 
dieten pertsonak, ohiz kanpoko adorea eta heroismoa erakusten dituz-
tenak. Samuraien zeregina. 

Kurosawak Vincent Van Goghen espresionismoari zion 
mirespenaren inguruan.
Van Gogh eta grabatu japoniarrak.

XIX. mendearen erdialdean izan ziren merkataritzako trukeei esker, 
Japoniako arteak eragin nabarmena izan zuen garai hartako mende-
baldeko abangoardietan, hainbesteko eragina non «japonismo» izenez 
deitutako estiloa ere sorrarazi baitzuen.



Japonismo hitza Japoniako kulturak mendebaldean izan duen eraginari dagokio. 
Estanpak [ukiyo-e] eta xilografiak inspirazio-iturri garrantzitsua izan ziren garai 
hartako Europako artista askorentzat.
Hauek dira japonismoaren ezaugarri nagusiak: asimetria, irregulartasuna, perspe-
ktiba eza, itzalik gabeko argiak, arlo lau handiak, kolore dirdaitsuak, giro erlaxa-
tua eta konposizio askea, subjektuak erdigunetik aterata erakusten dituena. 

Hogeita hamabi urte zituela, Vincent Van Gogh Parisen zegoen gra-
batu japoniarren erakusketa batean izan zen, eta hunkituta geratu 
zen, batez ere, grabatuak egiteko erabilitako leuntasun eta soilta-
sun estetikoa ikusita eta grabatuek helarazten zuten baretasuna 
sumatuta. 

Van Goghek bere anaia Theori adierazi zionez, Japoniako estanpak 
ikustean «askoz alaiago eta zoriontsuago» sentitu zen. 

Kolorearen bila zebilela, Van Gogh Arlesera bizitzera joan zenean, 
zioenez, Japonia berri bat aurkitu zuen Frantziako hegoaldean: «ez dut 
irudi japoniarrak ikusi behar, une oro esaten diot neure buruari hemen 
Japonian nagoela». 

Japoniako dekorazio-arteko diseinuen eta motiboen oinarrian, 
naturak eta lau urte-garaiek eragindako sentsazioak zeuden. Gai horiek 
eragin sakona utzi zuten Van Goghengan, Van Goghen margoetan 
estanpa japoniarretako ohiko mugimendua zuten zuhaitzez beteriko 
paisaiak agertzen baitira, enbor eta adar okertuak dituzten zuhaitzek 
hartutako lehen planoak.

Van Goghek baieztatu zuen arte modernoak etorkizuna izan nahi 
bazuen, Japoniako arteari behatuz egin beharko zuela.

Van Goghek sortu zituen hainbat lanen oinarrian, Eisen Keisai 
[1790-1848] eta Hiroshige Utagawaren [1797-1858] estanpak 
zeuden.

JARDUERAREN KOADROA [Bisitaren ondoren]
Storyboard-en irudiak ekarriko ditugu gogora.
Lehenik, irakasleak margolari espresionisten, inpresionisten edo bes-
telakoen irudien laminak erakutsiko ditu.
Gero, ondoren azalduko ditugun auziei jarraiki, margo baten [Van 
Goghen koadro baten] eta bestearen [Kurosawaren storyboard baten 
irudi baten] ezaugarrien arteko erkaketaren koadroa prestatuko 
dugu.
Zein antzekotasun ikusten duzu margoen artean? 
Azter itzazu alderdi hauek: enkoadratzea, argia, pintzelkada, irudika-
tzen diren motiboak, pertsonaien kokapena, etab.
Erakusketara joaten zarenean, erka itzazu Kurosawaren marrazkiak 
eta storyboard horren aldamenean, erakusketaren sarreran eta irtee-
ran, proiektatzen den filmeko eszena. Zer gertatzen da eszenetan?



Itxaron pixka batean 
[MADADAYO] Urtea: 1993

Gidoia: Akira Kurosawa, Hyakken Uchidaren obretan oinarrituta. Argazkia: Takao Saito, 
Masaharu Ueda. Musika: Shinishiro Ikebe. Muntatze-lana: Akira Kurosawa. Koloretan. 
Iraupena: 134 minutu. Ekoizpena: Kurosawa Production, Daei, Dentsu. 
Storyboard-a: 82 marrazkiz osatua.

Argumentua: 
1943. urtean, Hyakken Uchida irakasleak alde batera uzten du peda-
gogia, eta buru-belarri sartzen da idazle-ibilbidean. Bigarren Mundu 
Gerrako hondamenen ondorioz, etxea galtzen du, eta barraka batera 
joan behar du emaztearekin bizitzera. Bere ikasle ohiek, esker ona 
emateko, etxe berria eraikitzen diote, eta maisu beneratuaren urte-
betetzea ospatzen dute urtero. Jaia ospatu bitartean, bere ehorzketa 
antzezten dute, eta ezkutaketan aritzeko haur-jolasaren bertsio bat 
egiten duten bitartean, maisuari galde egiten diote ea prest dagoen 
mundu hau uzteko: «Prest zaude?» [Mahda-kai]. Eta irakasleak inda-
rrez erantzuten dio horri: «Oraindik ez!» [Madadayo].
Edukiak: 
Bizitzarekiko maitasuna, heriotzaren zentzua, maisu eta ikasleen 
arteko harremanekiko begirunea, pedagogiaren garrantzia.
Zinemagintzako generoa: 
Drama

Teologia, natura, bizitza eta heriotzaren arteko harremana
Kurosawak batez ere budismoaren zen tradizioan eta sintoismoan 

oinarrituta dagoen gizarte baten esentzia filosofikoa eta teologikoa 
erakusten digu. 

Erlijio horien kode etikoek eta Bushido-ak duten filosofia moralean, 
«niaren» desagerpena [heriotza] ez da modu tragikoan hartzen, aska-
pen bat bezala baizik, naturala den zerbait bezala, norberaren bizitza-
ren beste alderdi baten gisa.

Hala ere, jolasa egin bitartean, ikasleek irakasleari ea prest dagoen 
galdetzen dioten bakoitzean, irakasleak oraindik ez dagoela prest 
erantzuten du.

Rapsodia abuztuan 
[HACHIGATSU NO RAPUSODI] Urtea: 1991

Gidoia: Akira Kurosawa, Hyakken Uchidaren obretan oinarrituta. Argazkia: Takao Saito, 
Masaharu Ueda. Musika: Shinishiro Ikebe [Schubert eta Vivaldiren musika-lanekin].
Muntatze-lana: Akira Kurosawa. Koloretan. Iraupena: 98 minutu. Ekoizpena: Kurosawa 
Production, Shochiku. 
Storyboard-a: 105 marrazkiz osatua.

Argumentua: 
Rapsodia abuztuan hiru belaunaldiz osatutako familia baten istorioa 
da. Belaunaldi horietako bakoitzak era desberdinean egiten dio aurre 



Japoniaren bonbardatze atomikoari. Kane da amona; haren senarra 
Nagasakiko bonbardaketan hil zuten. Ilobak bisitatzera joaten zaizkio, 
eta haien arteko belaunaldi-jauzia txikiago egiten da, gazteak ohartzen 
direnean zer izan zen bonbardaketa amonaren belaunaldiko jendearen-
tzat, oraindik traumatizatuta bizi baita amona. 

Kaberen seme-alabek eta Hawaiin koskortu baina Estatu Batuetan 
bizi den bere lehengusuaren seme-alabek jarrera hau hartzen dute ger-
taeraren aurrean: hobe da ahaztea eta barkatzea.
Edukiak: 
holokausto nuklearra, tradizioa eta modernitatea, Japonia mendebal-
dartzeko prozesua, belaunaldien arteko begirunea.
Zinemagintzako generoa: 
drama
Nabarmentzekoa: 
Kurosawak ez zuen hekatonbe nuklearra aztertu nahi ikuskizun ikus-
garri bat balitz bezala; horren ordez, «isiltasun adierazgarriz» beteriko 
giroa islatu nahi zuen. Hargatik, filmerako egin zituen marrazkiak soil-
tasun handikoak dira, eta oso eskematikoak. 

Begira dugun itsasoa 
[UMI WA MITEITA] Urtea: 2002

Gidoia: Akira Kurosawa, Kei Kumai. Zuzendaritza: Kei Kumai. Argazkia: Kazuo Okuhara.
Musika: Teizo Matsumara. Muntatze-lana: Osamu Inoue. Koloretan. Iraupena: 114 
minutu. 
Storyboard-a: 81 marrazkiz osatua.

Argumentua: 
Putetxe batean lanean aritzen den O-Shin izeneko geisha eder batek 
Fusanosuke deitutako gazte samuraia ezagutzen du. Samuraia neska 
gaztearen laguntzaz bilatzen du aterpea. Fusanosuke O-Shinez maite-
minduta dago, eta itxaropena du neskak lanbidean egindako bekatue-
tatik askatzeko. Alabaina, naturaren oldar bizia pizten da herrixkan, 
eta maitaleen iraganak garrantzia galtzen du, orainaldiko ziurgabeta-
sunaren eta mehatxuaren aurrean. 
Edukiak: 
Maitasuna, ohorearen kodea, naturaren indarra gizakien grinen katali-
zatzaile gisa [naturak gizakiaren gainean duen boterea, elur, haize edo 
euriaren bidez adierazita, behin eta berriz agertzen da Kurosawaren 
filmografian, eta esan liteke oinarrizko osagaia dela bere ikuspegi 
artistikoan].
Zinemagintzako generoa: 
Drama
Nabarmentzekoa: 
Kurosawa 1998. urtean hil zen, eta 2002. urtean Kei Kumaik berriz 
hartu zuen proiektua. Aldaketa batzuk egin zituen gidoian, baina hitzez 



hitz bete zituen jatorrizko storyboard-aren irudia eta giroa. Kurosawak 
txandaka tartekatu zituen erraztasun handiko marrazkiak edertasunez 
beteriko marrazkiekin, Edo garaiko [1603-1868] geishen etxe dotoreen 
xehetasunak eta giro orokorra zorrotz berreraiki zituzten marrazkie-
kin: gunearen banaketa, altzariak, pertsonaien jarrerak eta jokabideak, 
garai hartako kimonoen motiboak eta ehun finak.



AKIRA KUROSAWAK GAUR EGUNGO 
ZINEMAGINTZAN ETA IKUS-
ENTZUNEZKOETAN UTZI DUEN AZTARNA

Orain ikusiko dugu ea gogoratzen ditugun ibilbidean barrena aipatu ditu-
gun alderdi batzuk, lagungarria izan ahal baitzaigu erakusketaren amai-
era hobeto ulertzeko. Horrez gain, Kurosawak gaur egungo zinemagin-
tzan eta ikus-entzunezkoetan izan duen eragina aztertuko dugu.

OROITZEKO LABURPEN KOADROA
Ikasleekin ikasgelan lanean jarraitu aurretik, komenigarria da ikas-
gelan edo erakusketara joatean bildu duten informazio guztiaren eta 
haien bilaketen laburpena egitea.

Gidoi hau har dezakegu oinarritzat:
Zer-nolako eragina du Kurosawarengan bere aita samuraien jatorrikoa 
izateak?
Zer da Bushido-a? [Japonian, gurasoen eta seme-alaben arteko, anaia-
arreba txikien eta handien arteko, eta senar eta emaztearen arteko 
begiruneak duen garrantzia]
Europan ba al dago Bushido-arekin erkatzeko moduko jokabide-ko-
deren bat?
Zer da storyboard-a?
Nola egiten zuen lan Kurosawak? [Kurosawa eta talde-lana, «nia» gi-
zartearen mesedetan].
Zer esan nahi du testuartekotasun hitzak? [Erabil ezazu hainbat dizi-
plinetan, hala nola, pinturan, zineman, soinuaren kalitatean, argaz-
kigintzan, Kurosawak berak –Kurosawak eta Van Goghek– egin zituen 
marrazkietan]
Zergatik esaten dugu Akira Kurosawa humanista izan zela? Nola isla-
tzen da hori bere filmetan?
Nola ulertzen zuen bizitzaren eta heriotzaren arteko harremana? 
Zertan oinarritzen zen?
Japonia tradizionala gogora ekartzen diguten bost hitz.
Oraingo Japonia gogora ekartzen diguten bost hitz.
Zertan dute antza? Zertan dira desberdinak?
Zer sentitu duzu Kurosawaren storyboard-ak ikustean? 
Zer iradoki dizute?

Jarraian, Akira Kurosawaren munduan sakontzen jarraitzeko erabil-
garri izango zaizkizun aipamenen zerrenda bat eskaintzen dizugu, 
beharbada interesgarria irudituko baitzaizu.



ERAGINAK
Kurosawaren eragina oso nabaria da gaur egungo artista askoren lanean. 
Batez ere, zinemagintzako zuzendariak eta gidoilariak nabarmentzen 
dira, baina idazleak, marrazkilariak… ere aipatu behar ditugu.

Haietako askok zuzendari japoniarrarekiko duten mira adierazi dute, 
eta, ildo horretan, omenaldiak, egokitzapenak, aipamenak, remake-ak 
edo bestelakoak egin dituzte. 

Erakusketaren azken zatian, eraginen mundu horren zati bat ikusi 
ahal izango duzu.

Rashomon [1950] 
Film honen gidoian, istorio bera agertzen zaigu, baina pertsonaien 
ikuspegi desberdinen arabera kontatuta. 1951. urtean, Rashomon filmak 
Veneziako Nazioarteko Zinemaldiaren Urrezko Lehoia eskuratu zuen; 
eta, harrez geroztik, «Rashomon ondorioa» aipatzen da, hau da, sub-
jektibotasunak eta norberaren pertzepzioak istorio bera edo egoera 
bera kontatzeko duen eragina, betiere, bertsio horiek guztiak onargar-
riak badira, eta, hargatik, bertsio horiek ez egiazkoak ez gezurrezkoak 
ez badira; azken batean, norberak gertakariaz duen pertzepzioak eta 
aldakortasunak baldintzatzen dituzte bertsioak. 

Teknika hori hainbat filmetan baliatu da; hona hemen batzuk:
The Outrage [1964], Martin Ritt.
Pulp Fiction [1994], Quentin Tarantino.
Amores Perros [2000], Alejandro González de Iñarritu.
Hero [2002], Ying Xiong zuzendari txinatarra.
Elephant [2003], Gus Van Sant.

Ezkutatutako gotorlekua [1958] 

Izarretako gerra. IV. Atala: Itxaropen berria [1977], George Lucas.
[George Lucasek Ezkutatutako gotorlekua hartu zuen inspirazio-iturri 
gisa Izarretako gerra filmaren gidoia idazteko. Ezkutatutako gotorlekua 
filmean, tronutik botatako printzesa bat bere dinastia berrezartzen 
ahalegintzen da, samurai baten eta bi mendekoren laguntzaz].

The Last Princess [2008], Shinji Higuchi [Ezkutatutako gotorlekua 
filmaren remake-a, Izarretako gerra filmari keinuak eginez].

Zazpi samuraiak [1958]

Bere ondorioak:
The Magnificent Seven [1960], John Sturges.
Return of the Magnificent Seven [1966], Burt Kennedy. 
Guns of the Magnificent Seven [1969], Paul Wendkos. 
Telebistarako Samurai 7 saila [2004], Toshifumi Takizawa. 

Hainbat filmen inspirazio-iturria izan zen; hona batzuk:
A Bug’s Life [1998], John Lasseter.



Three Amigos [1986], John Landis.

Hainbat komikiren inspirazio-iturria izan zen; hona batzuk:
X-Men, Marvel Comics-ena, Stan Leek eta Jack Kirbyk 1963. urtean 
sortua.

Hainbat libururen inspirazio-iturria izan zen; hona batzuk:
The Dark Tower saila, Stephen King.
1982 - The Dark Tower I: The Gunslinger [2003. urtean berriz argi-
taratua gaztelaniaz ‘El pistolero’ izenburuarekin]
1987 - The Dark Tower II: The Drawing of the Three [2003. urtean ber-
riz argitaratua gaztelaniaz ‘La llegada de los tres’ izenburuarekin]
1991 - The Dark Tower III: The Waste Lands 
1997 - The Dark Tower IV: Wizard and Glass [Gaztelaniaz   
‘Mago y Cristal’ izenburuarekin berriz argitaratua]
2003 - The Dark Tower V: Wolves of the Calla 
2004 - The Dark Tower VI: Song of Susannah 
2004 - The Dark Tower VII: The Dark Tower 

Mertzenarioa [1961]

Remake-ak:
A Fistful of Dollars [1964], Sergio Leone.
Last Man Standing [1996], Walter Hill. 

Hainbat filmen inspirazio-iturria izan zen; hona batzuk:
El Mariachi [1992], Robert Rodríguez.

Omenaldiak 

- Simpsondarrak eta Rashomon
Simpsondarrak: Tokiori buruzko hogeita hamar minutu. 10. denboraldia, 
23. atala [1999], Matt Groening, Jim Reardon. 

[Atal honetako eszena batean, Maggiek ahaleginak egiten ditu 
Homerri Rashomon gustatu zitzaiola gogora ekartzeko, eta, hargatik, 
Japonia ere bere gustukoa izango dela adierazteko]
- Kitanok omenaldi esplizitua egin zion Akira Kurosawari, eta, 
horre tarako, «Japoniako zinemagintzako enperadoreak» Zazpi sam-
uraiak filmean baliatu zituen ikus-estiloaren eta errodatzeko metod-
ologiaren parodia egin zuen [1954]. Zatoichi [2003], Takeshi Kitano. 
- 2004. urtean Johnnie Tok «omenaldi bat egin zion Akira 
Kurosawari, hau da, sekula izan den zinemagilerik handienari», 
Throw Down filmaren bidez. Throw Down [2004], Johnnie To.

Mendebalde samuraia eta imajinario shambara Akira 
Kurosawaren ondoren. 
Zalantzarik gabe, Kurosawak garrantzi izugarria izan zuen samuraien 
gaineko istorioak nazioartean barrena hedatzeko. Shambara: Japoniako 



ezpatarien zinema.* [http://www.asiateca.net/?p=11]

Le Samouraï [1967], Jean-Pierre Melville. 
The Karate Kid [1984], John G. Avildsen [samuraien kodearen irakaskun-
tzaren herri-imajinarioa].
Ghost Dog. The Way of the Samurai [1999], Jim Jarmusch [filmeko pro-
tagonistak, hau da, Ghost Dog «samuraiak», egunero-egunero ikasten du 
Bushido-a].
The Twilight Samurai edo Tasogare Seibei [2002], Yoji Yamada.
The Last Samurai [2003], Edward Zwick. 
Kill Bill, 1. bol. [2004], Quentin Tarantino [samuraien kodearen irakaskun-
tzaren herri-imajinarioa, haren kodeen subertsio postmodernoa eginda].
Sanjuro [2007], Yoshimitsu Morita.
Chanbara Beauty [2008], Yohei Fukuda [Zazpi samuraiak filmaren beldu rrezko 
generoaren oroitzapena, baina emakumezko baten bertsioan eta manga 
estiloan].
The Karate Kid [2010], Harald Zwart [samuraien kodearen irakaskuntzaren 
herri-imajinarioa].


